
 

 

IGP.7031.12.2020.DR2                                                                Wągrowiec, dnia 02.06.2020r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

   Zamawiający :  

Gmina Wągrowiec 

reprezentowana przez  

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

62-100 Wągrowiec, ul. Cysterska 22 

tel.(067) 268 08 04, fax (067) 268 08 03 

 

ZAPRASZA 

   do złożenia oferty 

 

„Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie gminy Wągrowiec” 

 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie kosiarką bijakową około 103,150 km poboczy 

dróg gminnych na terenie gminy Wągrowiec o zmiennej szerokości pobocza od 0,5 m do 2,0 m.  

Całkowita długość poboczy przeznaczonych do koszenia przy założeniu dwuetapowości i obustronnym 

koszeniu wynosi 412 600mb.  

2. Termin realizacji zamówienia : 

2.1. ETAP I – termin wykaszania od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2020r. 

2.2. ETAP II – termin wykaszania poboczy od dnia 02.09.2020r. do dnia 30.09.2020r. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu i terminu wykonania usługi                  

w uzgodnieniu z Wykonawcą usługi.  

4. Podana długość jest długością szacunkową niezbędną do wyceny oferty. W związku z tym 

świadczenie usługi może odbyć się w większym lub mniejszym zakresie. 

5. Wiążąca dla stron jest cena jednostkowa oferowanych przez Wykonawcę usług.  

6. Cena oferowana winna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia. Ogólna cena 

ofertowa musi obejmować wszelkie koszty wykonania usługi oraz koszty w niej nie ujęte, a których 

wykonanie jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania zakresu umowy.  

UWAGA !!!! W CENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ RÓWNIEŻ ZMIENNĄ SZEROKOŚĆ 

POBOCZA. 
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Pobocza winny zostać wykoszone na całej swojej szerokości niezależnie od ilości przejazdów 

kosiarką danego odcinka. 

7. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu i powrotu sprzętu na wyznaczone miejsca prac. 

8. W ofercie prosimy podać cenę za 1 mb wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Obowiązki Wykonawcy: 

a) WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO KOSZENIA CAŁEJ SZEROKOŚCI 

POBOCZA 

b) Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego telefonicznego informowania 

Zamawiającego o miejscu wykonywania usługi, 

c) pojazdy wykonujące roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo 

oznakowane oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy 

żółtej, widoczny ze wszystkich stron z dużej odległości, 

d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów                           

i zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót, 

e) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno                      

w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania, 

f) za stan sprzętu w trakcie wykonywania robót odpowiedzialny jest Wykonawca, 

g) do odbioru, kontroli oraz kontaktowania się z wykonawcą, Zamawiający wyznaczy 

upoważnioną osobę. 

11.Warunki płatności:  

a) Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury po zakończeniu realizacji zadania. 

b) Podstawą rozliczenia będzie protokół odbioru robót. 

c) Zapłata za wykonane roboty, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 

12. Zgodnie z procedurą zamówienia Zamawiający dopuszcza negocjacje zaoferowanych cen. 

13. Oferty należy składać do dnia 08.06.2020r. do godziny 1000 

14. Ofertę należy złożyć  

a) przez platformę zakupową (dostępna na stronie www.bip.gminawagrowiec.pl ) 

lub 

b) w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tj. wypełniony 

formularz  ofertowy  należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec,  ul. Cysterska 22,                 

62-100 Wągrowiec, w zamkniętej kopercie z napisem „Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie 

gminy Wągrowiec” 

Nadto: 

➢ wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 

➢ ofertę  należy  sporządzić  na załączonym druku, 

➢ ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na koszenie poboczy dróg 

gminnych na terenie Gminy Wągrowiec”, 

➢ koperta zawierająca  ofertę   winna być zaadresowana na adres Zamawiającego i  opatrzona 

nazwą  i adresem Wykonawcy. 

 

15. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2020r. o godzinie 10:30. 

http://www.bip.gminawagrowiec.pl/
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16. Kontakt z Zamawiającym może odbywać się w formie:  

 

a) pisemnej –  dostarczyć lub przesłać pocztą na adres:  

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec  

b) elektronicznej – adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym:  

adrogi@gminawagrowiec.pl 

c) za pomocą platformy zakupowej dostępnej na stronie https://bip.gminawagrowiec.pl/                     

w zakładce platforma zakupowa 

 

Osobą do kontaktu z Wykonawcami jest: Agnieszka Suska  tel. 609 099 860. 

 

 

17. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30.000 euro postępowanie jest 

prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz Zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 5 marca 2018r.       

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Gminy 

Wągrowiec. 

18. Oferty będą oceniane wg jedynego kryterium – najniższa cena 100%. 

 

 

                                                                                                               Przemysław Majchrzak 

                                                                               / Wójt Gminy Wągrowiec / 

 

 

 

 

 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Sieć dróg objętych zamówieniem 
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